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Facultatea de Silvicultură din cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava a implementat în acest an proiectul 

„Dezvoltarea politicii forestiere din România”, care a urmărit 

elaborarea unei viziuni și a unui set de principii care să stea la baza 

unei noi politici forestiere naționale. 

Potrivit unui comunicat al USV, Lipsa unei viziuni unitare de 

gestionare durabilă a pădurilor, care să fie implementată într-un 

cadru strategic asumat și realist, reprezintă principalul risc sistemic 

pentru fondul forestier național. Această carență este reflectată 

într-o evidentă tensiune socială, implicând toate grupurile 

interesate și afectate de gestionarea pădurilor: proprietari privați, 

administrație silvică de stat și privată, firme de exploatare și 

industrializare, organizații de protecția mediului, societatea civilă 

etc. Proiectul derulat de universitarii suceveni s-a concretizat în 

elaborarea unui document cu titlul „Viziune și principii de 

dezvoltare a politicii forestiere 2020-2030”. Documentul a fost 

supus unui proces de consultare și dezbatere publică, la care au luat 

parte 29 de organizații și 31 de specialiști din diferite organizații, 

incluzând administrația forestieră de stat și privată, proprietari de 

pădure, garda forestieră, reprezentanți ai sectorului de exploatare 
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și prelucrare a lemnului, organizații de protecție a mediului și 

universități. 

Sursa precizează că documentul propus se adresează tuturor celor 

implicați în activități de management forestier, fiind expresia unui 

consens larg al factorilor interesați, bazat pe obiectivitate și 

expertiză. Demersul constituie o invitație la un dialog structurat, 

adresată atât factorilor politici cu rol decizional în formularea 

politicilor publice, cât și organizațiilor reprezentative din sectorul 

forestier. Menționăm, de asemenea, că documentul este disponibil 

pe pagina Facultății de Silvicultură, în secțiunea dedicată 

proiectelor de cercetare. 

Proiectul a fost coordonat de conferențiar univ. dr. ing. Liviu 

Nichiforel (Facultatea de Silvicultură, USV). 
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Actualitate Viceprimarul PMP al Sucevei, Marian Andronache, a anunțat că 

va organiza, joi, 05 decembrie de la ora 17:00, la Muzeul de Istorie 

din Suceava o conferință cu privire la înființarea întreprinderilor 

sociale cu ajutorul fondurilor nerambursabile. 

„Cred cu tărie că cea mai de preț resursă a Sucevei este resursa 

umană. Sucevenii sunt oameni harnici, dinamici, inteligenți și, pe 

lângă atribuțiile administrative de care mă îngrijesc zilnic din 

biroul de la Primărie sau în teren, îmi doresc să mă implic efectiv 

în susținerea lor pentru a-și putea pune în practică ideile”, a 

declarat Marian Andronache. 
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reînviem 

antreprenoriatul 

sucevean 

El spune că Suceava trebuie sa își depășească statutul de „târg” și 

consideră că „într-un oraș împânzit de retaileri, să încercăm să 

reînviem antreprenoriatul sucevean”. 

„Chem sucevenii alături de mine în acest demers. Un prim pas pe 

care îl fac în această direcție este acest eveniment în cadrul căruia 

oamenii pot afla informații despre oportunitatea de a înființa 

întreprinderi sociale cu fonduri nerambursabile de până la 100.000 

Euro. Prin valorificarea acestei oportunități reușita va fi cu atât mai 

importantă cu cât, pe lângă faptul că se vor pune pe roate 

întreprinderi care vor ridica economia Sucevei, prin ele se vor oferi 

soluții și pentru o parte din problemele sociale cu care ne 

confruntăm ca și comunitate. În acest fel, împreună, îi putem ajuta 

pe cei mai puțin norocoși. ÎMPREUNĂ CONTĂM!”, a transmis 

viceprimarul PMP. 

El a invitat sucevenii să participe la acest eveniment. 

„Îmi doresc ca în Suceava să se înființeze cât mai multe 

întreprinderi sociale. Persoanele interesate vor primi gratuit toate 

informațiile despre etapele, condițiile, criteriile după care se oferă 

această finanțare. Programul „Sprijin pentru înființarea de 

întreprinderi sociale” este finanțat prin Programul Operațional 

Capital Uman 2014 – 2020, axa prioritară 4 – incluziunea socială 

și combaterea sărăciei. În regiunea de Nord-Est vor fi finanțate 

peste 300 de astfel de întreprinderi”, a explicat Andronache. 

Viceprimarul a menționat că această conferință face parte din 

prima etapă a proiectului ITAC – Instruiește Talente, Angajează 

Caractere!, proiect înființat de organizația de tineret a PMP 

Suceava. 



Conferința îi va avea ca invitați pe:- Ecaterina Croitor, lector 

universitar doctor în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” 

Suceava și președinte al Structurii Teritoriale Suceava a Colegiului 

Național al Asistenților Sociali din România,  Carmen Boghian, 

conferențiar universitar doctor în cadrul Universității „Ștefan cel 

Mare” Suceava și membru titular al Societății Științifice de 

Management din România,  Oana Ciobanu, Manager „Mobilier 

Meșteșugit” – întreprindere socială,  Vasile Gafiuc, președintele 

asociației „Institutul pentru Parteneriat Social – Bucovina”, 

partener în cadrul proiectului „Rețeaua  întreprinderilor de 

economie socială pentru dezvoltarea Regiunii Nord-Est – RIES” și 

Robert Ciocan, economist, manager de proiect și consultant 

fonduri europene. 
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Spiritual Sub egida Ministerului Educației Naționale și cu binecuvântarea 

ÎPS Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Colegiul 

Tehnic „Petru Mușat” din Suceava, în colaborare cu ISJ Suceava, 

Universitatea „Ștefan cel Mare”, Mănăstirea Dragomirna, 

Asociația școlară suceveană pentru Educație și Dezvoltare etc. au 

organizat în data de 28 noiembrie 2019 un simpozion închinat zilei 

de 1 Decembrie și Sf. Apostol Andrei, Ocrotitorul României. 

Evenimentul a avut loc în sala de festivități a Colegiului „Petru 

Mușat”, prezentând spectatorilor un program bogat, cu subiecte 

interesante, care au antrenat un număr mare de elevi și profesori 

din universitate, școli gimnaziale și licee sucevene. 

Invitatul de onoare al acestui popas cultural a fost PS Părinte 

Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și 

Rădăuților, care a rostit cuvântul de binecuvântare. 
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Interpretări muzicale susținute de coruri și grupuri vocale cu un 

repertoriu divers, recitări, scenete, momente Power Point și 

prelegerile susținute de conferențiar univ. dr. Carmen Balan și 

stavrofora Maria Gherghina au întregit atmosfera de înaltă 

sărbătoare culturală. 

Expoziția de reproduceri din manuscrisele miniate, create în școala 

de la Dragomirna sub titlul „Mitropolit Anastasie Crimca – Portret 

de ctitor”, s-a bucurat de un real succes în rândul vizitatorilor. 

 


